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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
بــدون اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق 
بــه آکادمــی کاشــانه اســت.

ــا  ــذف و ی ــح، ح •نشــریه در تصحی
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه 
ــگان منتشــر می شــود. صــورت رای

•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 
بــه گرداننــدگان نشــریه اســت. 

نوزدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران، امسال، در حالی برگزار شد که در هفته های اخیر 
شاهد شیوع موج سوم ویروس کرونا در کشور هستیم. همین موضوع، نگرانی هایی را برای 
مشارکت کنندگان و ذینفعان حرفه بوجود آورد که در نهایت پس از رد درخواست تغییر زمان 

برگزاری توسط برگزارکننده نمایشگاه، منجر به عدم مشارکت برخی از شرکت ها )عمدتًا 
واحدهای تولیدی صاحب نام( گردید که نحوه اطاع رسانی این موضوع، موجب ایجاد 

حاشیه هایی گردید. 
به نظرم، این عدم مشارکت دسته جمعی و به اصطاح »پا پس کشیدن« را، شاید بتوان 

نخستین حرکت متحد صنفی در صنعت تاسیسات، حداقل، در دهه اخیر دانست. هر چند این 
حرکت واحد، در فضای نامثبتی اتفاق افتاد اما ذات عمل در نوبه خود بسیار قابل تحسین است 

و می تواند سرآغاز حرکتهای دیگری در سایر فعالیتهای صنعتی و تجاری باشد؛ موضوعی 
که جای آن در صنعت تاسیسات خالی بود و هیچ تشکلی تاکنون قادر به ایجاد آن در معنای 

واقعی و عملیاتی نبوده است.
معدود اطاعیه هایي که در مورد عدم حضور در نمایشگاه منتشر شد  جو رواني صنف را کمي 

ملتهب کرد. این هجمه ها را از دو منظر مي شود دید:
همکاران، نمایشگاه را پدیدهاي ارزشمند و مهم براي خود مي دانند و کارکرد این   -1

رویداد برایشان در کسب و کار مهم است.
چون درخواست تعویق نمایشگاه مورد قبول شرکت نمانگر قرار نگرفته، پس هجمه   -2

حمات آغاز مي شود.
اگر حالت اول صحیح باشد که خوشا به احوال برگزارکننده نمایشگاه که محصولي را به بازار 

عرضه کرده است که افراد نگرانش هستند. 
و اگر حالت دوم است که عذر بدتر از گناه است. که چون خواسته هاي گروه محدودي تامین 

نشده، آهنگ ناساز مي زنند.
باید بپذیریم که مالکیت معنوي و مادي هر نمایشگاهي اعم از صنعت ساختمان، تاسیسات، 

آب و فاضاب، لوله و اتصاالت و دهها رویداد دیگر متعلق به پدیدآورندگان آنهاست و بدیهی 
است سیاست های نمایشگاه را آنها تعیین می-کنند. سیاستهایی که مبتنی بر عوامل تاثیرگذار 

کسب و کار است و از نگاه تخصصی خود، بصورت محکمی قابل دفاع است. 
اما از طرفی، نمایشگاه تاسیسات تهران را می توان ویترین صنعتی و تجاری و محفل گپ و 

گفت های تجاری در حوزه HVAC ایران دانست. بنابراین اصرار شرکت ها به حضور یا بهتر 
بگوییم مشارکت در آن، بخش مهمی از برنامه های بازاریابی هر فعال صنعتی و تجاری به 

شمار می آید؛ ولی چنانچه عواملی موجب بروز ناکامی در این زمینه در میان بازیگران صنعتی 
و تجاری و باالخص شرکتهای صاحب نام گردد، طبیعی و بدیهی است که این شرکتها به 

دنبال یک رفتار بازاریابی جایگزین خواهند بود.
راستش را بخواهید قصد ندارم در این مجال یکی به نعل بزنم و یکی به میخ، ولی به قول 

یکی از استادانم، باید بپذیریم که در دنیای اقتصاد آزاد، منافع بنگاه ها، بعضاً با یکدیگر در تضاد 
هستند و این نیز بخشی از بازی است. پاندمی کرونا باعث شده است که رفتارهای ما در کلیه 

زمینه ها دچار نوعی درهم ریختگی شود و این امر باعث رخدادهایی می گردد که کنترل آن 
خارج  از توان کنترل بازیگران کسب و کار است؛ البته به شرطی که منافع همه بازیگران را 

بیطرفانه ببینیم. 
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اخبار داخلی

فاز اول سامانه سینا بزودی 
عملیاتی می شود

علی اصغر زحمتکش، رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان یزد 
در هشتاد و هشتمین نشست هیات 
مدیره این سازمان با بیان اینکه 

برنامه ریزی برای ایجاد سامانه سینا 
از اوایل دوره هشتم هیات مدیره 
انجام شده است، اظهار کرد: این 

سامانه تمامی فرایند های سازمان را 
به صورت متمرکز در اختیار اعضا و 

مراجعه کنندگان قرار می دهد.

امسال قطعی گاز در کشور 
نخواهیم داشت

کاظم جوالیی: با تمهیدات و برنامه 
ریزی های صورت گرفته و با استفاده 
از همه توان و ظرفیت شرکت ملی 
گاز کشور برای تأمین پایدار، مستمر 
و ایمن گاز مشترکین ذره ای کوتاهی 

نخواهیم کرد.

بازار ساخت و ساز از رکود
 خارج شده است

سعید بارانی بیرانوند، نایب رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 
بازارساخت و ساز مسکن در لرستان 

وضعیت متعادلی دارد اما در حوزه فروش 
و خرید با رکود مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه امسال با توجه به 
گرانی مسالح ساختمانی انتظار داشتیم 
میزان و ساخت سازها کاهش پیدا کند، 
افزود: اما بر خاف این پیش بینی در 
سال جاری میزان ساخت  مسکن  در 

استان نسبت به سال گذشته
رشد داشته است.

»آشوب« حاصل اجرای طرح 
وان بدون آسیب شناسی 

خواهد بود

عبدالعلــی رحیمــی عضــو کمیســیون 
انــرژی اگــر طــرح وان بخواهــد 
مدعــی باشــد کــه بهتــر از کارت 
ســوخت اســت، ریســک ایجــاد یــک 
تنــش اجتماعــی را در شــرایط فعلــی 
یــادآور  کــرد،  پیش بینــی  بایــد 
ــه  ــد ک ــاور نمی کنن ــردم ب ــد: م ش
ــوخت  ــر از کارت س ــرح بهت ــن ط ای
ــد  ــاور خواهن ــی ب ــت و در صورت اس
کــرد کــه اکنــون هماننــد دالر هــزار 
یارانــه  ماهیانــه 40 دالر  تومــان، 

ــد. ــت کنن دریاف

هشدار به کارخانه
سیمان تهران

حسن خلیل آبادی، رئیس کمیته میراث 
فرهنگی و گردشگری شورای اسامی 
شهر تهران در جلسه صبح سه شنبه 

شورای شهر، اظهار داشت: تذکر بنده به 
سازمان محیط زیست و شهردار تهران 
است. حدود 40 درصد آالیندگی های 

تهران مربوط به صنایع تهران و اطراف 
آن است و در مواقع اضطراری نیز 

تعطیل می شوند. کارخانه سیمان تهران 
نیز یکی از مهم ترین منابع

آلودگی شهر است.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 
تاسیسات به کار خود پایان داد 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و 
گرمایشی، عصر روز شنبه سوم آبان 

ماه، به کار خود پایان داد. این نمایشگاه 
با حضور بیش از 160 شرکت کننده 
در حوزه صنعت تاسیسات و صنایع 

وابسته در سطح بین المللی با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی، عصر روز 

گذشته  به کار خود پایان داد.
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آموزش

دوره آموزشی متره و برآورد تاسیسات 
مکانیکی و برقی

مدت دوره: 27 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و 

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی طراحی تاسیسات 
مکانیکی بیمارستان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی سیستم مدیریت هوشمند 
 )BMS( ساختمان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

دوره آموزشی طراحی پلنت های صنعتی 
با نرم افزار PDMS )دپارتمان نفت(

مدت دوره: 48 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آنالین طراحی سیستم های 
مدیریت دود در ساختمان ها

مدت دوره: 18 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

دوره آموزشی حضوری طراحی
سیستم های اعالم و اطفاء حریق

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر
پکیج های حرارتی

 مدت دوره: 48 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی برق برای مهندسان 
تاسیسات

 مدت دوره: 30 ساعت
روزهای برگزاری:

پنجشنبه ها: 14:00-17:00
 جمعه ها: 09:00-12:00

محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم 
)4.9 HAP( افزار کریر
 مدت دوره: 27 ساعت

روزهای برگزاری:
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی
مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت

روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی مهندسی کاشانه
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گزارش ویژه

نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی تاسیســات و 
ــر روز  ــی، عص ــی و گرمایش ــای سرمایش ــتم ه سیس
شــنبه ســوم آبــان مــاه، بــه کار خــود پایــان داد.  ایــن 
ــده  ــرکت کنن ــش از ۱۶۰ ش ــور بی ــا حض ــگاه ب نمایش
ــته در  ــع وابس ــات و صنای ــت تاسیس ــوزه صنع در ح
ســطح بیــن المللــی بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای 
بهداشــتی، عصــر روز گذشــته  بــه کار خــود پایــان داد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بــا وجــود مخاطــب و 
ــیاری  ــگاه، بس ــن دوره نمایش ــر از ای ــده کمت بازدیدکنن
ــان و  ــدن مخاطب ــر ش ــی ت ــه داران از تخصص از غرف

ــد. ــی کردن ــای م ــراز رض ــدگان اب بازدیدکنن
عبدالکریــم جاللــی در گفــت و گــو 
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــگار م ــا خبرن ب
ایــن دوره از نمایشــگاه مذکــور 
ــا،  ــران کرون ــوع بح ــل وق ــه دلی ب
ــود  ــه ب ــد مواج ــی چن ــا تغییرات ب
گفــت : مــا بــه عنــوان برگــزار 
کننــده نمایشــگاه هــای مختلــف، 
ثبــت  حضــور  کــردن  قطعــی 

ــتر  ــر بیش ــی تاخی ــا کم ــن دوره را ب ــدگان ای ــام کنن ن
ــم،  ــام دادی ــین انج ــای پیش ــا دوره ه ــه ب در مقایس
تــا مخاطبــان از حضــور یــا عــدم حضــور خــود بــرای 
ــگاه  ــر نمایش ــد. مدی ــل یابن ــان حاص ــرکت اطمین ش

ــی و  ــتم های سرمایش ــات و سیس ــی تاسیس بین الملل
ــرد:  ــح ک ــران )IRAN HVAC&R(، تصری گرمایشــی ته
ــوری،  ــکل حض ــه ش ــگاه ب ــزاری نمایش ــر برگ ــالوه ب ع
امــکان بازدیــد از نمایشــگاه بــه شــکل مجــازی را نیــز 
در بســتر اینترنــت بــرای عالقمنــدان فراهــم آودیــم تــا 

ــند. ــته باش ــدی از آن را داش ــره من ــکان به ام
بــه گفتــه وی، اســتقبال کمتــر شــرکت کننــدگان در این 
دوره از نمایشــگاه تاسیســات، عــالوه بــر شــیوع کرونــا، 

ــی  ــز م ــادی نی ــق اقتص ــود رون ــم و نب ــکل تحری مش
ــکل  ــل مش ــه دلی ــدگان ب ــد کنن ــه تولی ــرا ک ــد، چ باش
امــکان عرضــه  نیــاز،  واردات تجهیــزات مــورد  در 
محصــوالت جدیدتــر و حتــی محصــوالت قدیمــی 

ــت. ــز دارا نیس ــود را نی خ
گیــت  تعــدد  هــا،  غرفــه  بیشــتر  وســعت  وی 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات
به کار خود پایان داد
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هــای ضدفعونــی کننــده، پایــش درجــه حــرارت 
از  را  نمایشــگاه  ورودی  مبــادی  در  بازدیدکننــدگان 
ــه  ــتای مقابل ــه در راس ــرد ک ــر ک ــی ذک ــاخص های ش
شــیوع کرونــا در ایــن نمایشــگاه اجرایــی شــده اســت.
جاللــی خاطرنشــان کــرد: رعایــت پروتــکل هــای 
بهداشــتی بســیار فراتــر از اســتانداردهای اعــالم شــده 
از ســوی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا انجــام شــده و 
حتــی بیشــتر از اســتانداردهای بــه کارگرفتــه شــده در 
کشــورهایی کــه بــا مشــکالت تحریــم مواجــه نیســتند 
و از رونــق بیشــتری در بخــش اقتصــاد برخــوردار 

ــتند. هس
ــگاه  ــن نمایش ــزاری ای ــد: برگ ــادآور ش ــه ی وی در ادام
بــا اجــرای اســتانداردهای جهانــی مقابلــه بــا ویــروس 
کرونــا، مــی توانــد الگوی خوبــی بــرای دیگر نمایشــگاه 

هــای آتــی در ســطح داخلــی و بیــن المللــی باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت، نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللی 
تاسیســات و سیســتم هــای سرمایشــی و گرمایشــی، از 
۳۰ مهــر مــاه لغایــت ۳ آبــان مــاه ســالجاری در محــل 

برگــزاری دائمــی نمایشــگاه هــای تهــران برپــا بــود.
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اگــر در ذهنتــان بخــاری برقــی را یــک وســیله ســاده 
ــت،  ــان اس ــد آن آس ــد خری ــر می کنی ــد و فک می دانی
کمــی اشــتباه می کنیــد. ایــن دســتگاه انــواع مختلفــی 

دارد کــه پیــش از خریــد بایــد بــا آنهــا آشــنا شــوید.
ــه  ــض اینک ــه مح ــوز، ب ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
اســم بخــاری برقــی می آیــد، شــاید در ذهنتــان 
همــان مکعــب مســتطیل قرمــز رنــگ بــا دو یــا ســه 
المنــت داخلــی تداعــی شــود کــه در اوج ســرما دلتــان 
ــه  ــان را ب ــد و دســت و پایت می خواهــد روشــنش کنی

ــبانید! آن بچس
همــان دســتگاهی کــه در خانــه بســیاری از مــا یکــی 
ــرمای  ــه س ــی ک ــا در روزهای ــود ت ــدا می ش ــا پی از آنه
ــم  ــاری گازی ه ــد و بخ ــان نمی ده ــوز ام استخوان س
خیلــی جوابگــو نیســت، بتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد. 
ــای  ــواب، در مکان ه ــاق خ ــا ات ــه ی ــز در خان ــه ج البت

ــرد. ــن کاال اســتفاده ک ــوان از ای ــر هــم می ت دیگ
گرچــه ایــن روزهــا شــرایط خیلــی فــرق کــرده اســت 
و مدل هایــی جــذاب و زیباتــر از انــواع بخــاری برقــی 
ــا  ــده ت ــث ش ــوع باع ــن تن ــده و همی ــازار ش وارد ب

ــد. ــم بگیری ــی هــم راحــت تصمی ــد خیل نتوانی
اگــر بــه دنبــال خریــد بخــاری برقــی هســتید و فکــر 
ــازار  ــوز هــم فقــط یــک مــدل از آن در ب ــد هن می کنی
وجــود دارد، بایــد بدانیــد کــه ســخت در اشــتباهید.

ایــن  انــواع  دربــاره  بیشــتر  می خواهیــم  امــروز 
محصــول صحبــت کنیــم تــا نه تنهــا بیشــتر بــا انــواع 
ــدام  ــد ک ــگام خری ــد هن ــه بدانی آن آشــنا شــوید، بلک

ــت. ــب تر اس ــما مناس ــرای ش ــدل ب م
انواع بخاری برقی موجود در بازار

ــازار  همان طــور کــه گفتیــم تنــوع ایــن محصــول در ب
ــه طراحــی  ــا توجــه ب ــاد شــده اســت و ب حســابی زی
ــتم  ــده و سیس ــتفاده ش ــای اس ــری، تکنولوژی ه ظاه
گردمادهــی، می تــوان ایــن کاال را در انــواع زیــر 
ــوان  ــری می ت ــرد. براســاس محــل قرارگی ــداری ک خری
ــر تقســیم کــرد: ــواع زی ــه ان ــواع بخــاری برقــی را ب ان

بخاری برقی زمینی
ایــن مــدل در واقــع همان طــور کــه از نامش پیداســت 
روی زمیــن قــرار می گیــرد و امــکان اســتفاده روی 
دیــوار یــا داخــل دیــوار را نــدارد. بیشــتر مدل هایــی 
کــه در ایــن دســته قــرار می گیرنــد از نظــر گرمادهــی 
ــه در  ــتند ک ــی هس ــی تابش ــاری برق ــواع بخ ــزو ان ج

ادامــه بیشــتر توضیــح خواهیــم داد.
بخاری برقی دیواری

ــاری  ــدل بخ ــن م ــتفاده از ای ــر اس ــل فک ــر از قب اگ
از  مختلــف  دالیــل  بــه  نمی خواهیــد  و  بوده ایــد 
ــی  ــاری برق ــد، بخ ــتفاده کنی ــی اس ــای زمین نمونه ه
را  مــدل  ایــن  اســت.  گزینــه  بهتریــن  دیــواری 
ــازی  ــوار جاس ــل دی ــت داخ ــی راح ــد خیل می توانی
کــرده یــا حتــی روی دیــوار نصــب کنیــد. این دســتگاه 
ــای  ــا محیط ه ــلوغ ی ــای ش ــب فضاه ــتر مناس بیش

ــت. ــی اس کارگاه
بخاری برقی قرنیزی

ــا  ــژه در خانه هــا ی ــه وی احتمــاال ایــن مــدل را هــم ب
ــز  ــه در قرنی ــی ک ــید. مدل ــده باش ــای کار دی محیط ه
ــه گرمــای فضــا  ــوار جاســازی می شــود و ب پاییــن دی
ــد. در واقــع بســیاری از امــاک قدیمــی  کمــک می کن
ــوفاژ  ــب ش ــکان نص ــی و ام ــی گرمایش ــه لوله کش ک

ت نیوز
سا

تاسی
تعمیرکار خود  باشیم

اگر قصد خرید 
بخاری برقی دارید، 

بخوانید...
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ــره  ــتم به ــن سیس ــد از ای ــد می توانن ــج ندارن و پکی
ــد. ببرن

امــا از نظــر سیســتم گرمادهــی و تولیــد حــرارت 
ــر  ــه مدل هــای زی ــی را ب ــواع بخــاری برق ــوان ان می ت

ــرد: ــیم ک تقس
بخاری برقی تابشی

مرســوم ترین نــوع بخــاری برقــی همیــن مــدل 
اســت کــه بیشــتر مــا هــم بــه خوبــی آن را در قالــب 
ــی  ــد از مدت ــیم. بع ــت دار می شناس ــای المن نمونه ه
ــا  ــده و فض ــن ش ــتگاه روش ــه ای دس ــای میل المنت ه
ــک  ــی ت ــی تابش ــاری برق ــواع بخ ــد. ان ــرم می کن را گ
ــه  ــت ک ــازار اس ــوب ب ــای خ ــزو مدل ه ــک ج الکتری
می توانیــد در برنامــه خریــد خــود بــه آن فکــر کنیــد. 
ــن دار  ــد ف ــر مانن ــای دیگ ــرکت مدل ه ــن ش ــه ای البت

ــم دارد. ه
بــه ایــن مــدل از بخــاری برقــی مــادون قرمز هــم گفته 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــری از آن وج ــوع دیگ ــود و ن می ش
ــع  ــد. در واق ــزی کار می کن ــا کوارت ــتفاده از المپ ه اس
یــک ســیم حرارتــی داخــل یــک المــپ کوارتــزی قــرار 
ــرش  ــد دیگ ــکل و ۲۰ درص ــد آن نی ــه ۸۰ درص دارد ک

کرومیــوم اســت.
بخاری برقی روغنی

ــود  ــای موج ــر از نمونه ه ــی دیگ ــم یک ــدل ه ــن م ای
ــن  ــی و ف ــای تابش ــه مدل ه ــه البت ــت ک ــازار اس در ب
دار فــروش بیشــتری دارنــد. نمونــه روغنــی همزمــان 
ــرد و در  ــره می ب ــی به ــی و تابش ــش همرفت از گرمای

واقــع بعــد از تولیــد گرمــا بــه صــورت تابشــی، حــرارت 
ــده و  ــارج ش ــل خ ــا از پن ــط تیغه ه ــده توس تولیدش

ــود. ــاب می ش ــط پرت ــا محی فض
بخاری برقی سرامیکی

یکــی از مدل هــای زیبــا و جدیــد بــازار همیــن بخــاری 
ــت  ــری از المن ــه در آن خب ــت ک ــرامیکی اس ــی س برق
ــرد  ــای عملک ــه معن ــن ب ــا ای ــت. ام ــیم پیچ نیس و س
ضعیــف دســتگاه نیســت و اتفاقــا ایــن مــدل خیلــی 
ــه کمــک اجــزای ســرامیکی خــود  ــد ب خــوب می توان
گرمــای زیــادی تولیــد کــرده، آن را تنظیــم کنــد و بــرای 

مــدت طوالنــی فضــا را گــرم نگــه دارد.
انواع بخاری برقی را کجا ببینیم و بخریم؟

برقــی  انــواع بخــاری  از معرفــی  اگــر بخواهیــم 
ــز  ــه چی ــم هم ــد بگویی ــع بای ــم، در واق ــه بگیری نتیج
ــاز و  ــورد نی ــات م ــا، امکان ــه، فض ــزان بودج ــه می ب
ــی  ــه ســلیقه شــما بســتگی دارد. به طــور کل صــد البت
ــوان بیشــتر مدل هــای  ــرای خریــداران خانگــی می ت ب
تابشــی یــا فــن دار را پیشــنهاد داد کــه قابلیــت حمــل 
ــا  ــه ی ــای خان ــای  ج ــوان در ج ــد و می ت ــانی دارن آس

ــرد. ــا ک ــا را جابه ج ــل کار آنه ــی مح حت
در طــرف مقابــل اگــر جــزو کاربــران اداری یــا صنعتــی 
هســتید و خیلــی جابه جایــی نداریــد می توانیــد 
ــزی  ــا قرنی ــواری ی ــد دی ــت مانن ســراغ مدل هــای ثاب
ــبیه  ــه ش ــم ک ــری ه ــای کانوکت ــه مدل ه ــد. البت بروی
ــی باشــد. ــه خوب ــد گزین ــد می توان شــوفاژ عمــل می کن

تعمیرکار خود  باشیم
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یکــی از بهتریــن روشــها بــرای اســتراحت پــس از یــک 
روز ســخت کاری اســتفاده از حوضچــه هــای آب گــرم، 
نشســتن در آن و ماســاژ ماهیچــه هــای خســته شــما 

توســط جــت هــای فشــار قــوی مــی باشــد.
ــوزی از  ــاخت جک ــوز، س ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
ــا،  ــان ه ــال، آپارتم ــس در وی ــای لوک ــازه ه ــه س جمل
بــرج هــا و مجتمــع هــای مســکونی اســت کــه عالقــه  
منــدان زیــادی را بــرای ســاخت آن  ترغیــب مــی کنــد. 
جکوزیهــا بــرای مصارفــی همچــون رفــع خســتگی، آب 
درمانــی و فیزیوتراپــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
جکــوزی در واقــع همــان  اســتخرهای کوچــک و 
ــار  ــت فش ــه تح ــت ک ــرم  اس ــای آب گ ــه ه حوضچ
ــا ۱۰  ــت ۴ ت ــه دارای ظرفی ــرد ک ــی گی ــرار م ــپ ق پم
نفــر مــی باشــد. شــکل جکــوزی هــا  بــرای احســاس 
ــا  ــره ای و ی ــورت دای ــه ص ــودن ب ــع ب ــی و جم راحت
ــک  ــا دارای ی ــوند و عمدت ــی ش ــی م ــه دار طراح زاوی
پلــه بــرای نشســتن بــر روی آنهــا و تکیــه بــر دیوارهــا 
اســت. دمــای تقریبــی آب جکــوزی در حــدود ۳۸ تــا 
ــر  ــیله بلوئ ــه وس ــت و آب ب ــانتیگراد اس ــه س ۴۵ درج
ــه  ــب وارد کاس ــار مناس ــا فش ــا ب ــت ه ــوزی و ج جک

ــود. ــی ش ــوزی م جک
آب جکــوزی توســط تجهیــزات ضدعفونــی آب هماننــد 
کلــر، نمــک )جداســازی CL از NACL(، دســتگاه مولــد 
ــور  ــش )Ultra Violet(، اوزون ژنرات ــاورا بنف ــعه م اش

)Ozone=O3( گنــد زدایــی مــی شــود.
ــودن ابعــاد آن  ــه دلیــل کوچــک ب ســاخت جکــوزی ب
نیازمنــد طراحــی بــا ظرافــت بــاال و دانــش تاسیســاتی 

اســت.
نحوه کار جکوزی  ها

جکــوزی هــا هماننــد اســتخرها نیازمنــد تصفیــه 

خانــه، گــردش آب و لولــه کشــی و دیــگ بخــار بــرای 
ــد  ــن فرآین ــام ای ــرای انج ــتند. ب ــردن آب  هس ــرم ک گ
ــه آب و  ــر تصفی ــد پمــپ جــت و گرمکــن، فیلت نیازمن

ــد. ــی باش ــرم م ــردش آب گ ــپ گ ــک پم ی
سیســتم کار کــردن جکــوزی هــا بــه ایــن شــکل اســت 
کــه ابتــدا آب از صافــی پمــپ گــردش عبــور داده مــی 
شــود و پــس از آن بــه داخــل گرمکــن خواهــد رفــت و 
پــس از گــرم شــدن مجــدد آن وارد حوضچــه خواهــد 
شــد. جــت پمــپ هــای جکــوزی آب را از دهانــه 
ــق  ــه داخــل مــی کشــند و ســپس از طری حوضچــه ب
ــد و  ــی دهن ــل م ــار ه ــا فش ــل ب ــه داخ ــا ب ــپ ه پم
بســته بــه انــدازه و حجــم حــوض  مــی توانــد دارای 

قــدرت و ســرعت هــای متفاوتــی باشــد.
 سیســتم تصفیــه UV و اوزون بــه صــورت جداگانــه از 
دیگــر تجهیزاتــی هســتند کــه مــی تــوان بــه اســتخر 
جکــوزی اضافــه کــرد تــا در چرخــه عملیاتــی شــما قــرار 

گیــرد.
انواع جکوزی ها از نظر مدل و نوع ساخت آن

جکــوزی هــا بــه طــور کلــی بــه دو دســته اســتخری و 
فایبــرگالس دســته بنــدی مــی شــوند.

ــایل  ــت وس ــی بایس ــتخری م ــای اس ــرای جکوزه ب
ــراد  ــد و از اف ــه کنی ــاز آن را تهی ــورد نی ــزات م و تجهی
ــل  ــدازی آن در مح ــاخت و راه ان ــرای س ــص ب متخص

ــد. ــک بگیری ــر کم ــورد نظ م
جکوزهایــی کــه از نــوع فایبــرگالس ســاخته شــده انــد 
را مــی توانیــد از فروشــگاههای معتبــر تهیــه و در محــل 

مــورد نظــر نصــب کنیــد.
از نظــر هزینــه هــر دو نــوع جکــوزی اســتخری و 
ــا  ــتند و تنه ــت هس ــج قیم ــک رن ــرگالس دارای ی فایب
ــه  ــا در مراحــل نصــب و اجــرا آنهاســت ک تفــاوت آنه

چگونه جکوزی خانگی
بسازیم؟!
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یکــی پــر دردســر و زمــان بــر بــوده و دیگــری نصــب 
ــری  دارد. ــان ت آس

ساخت جکوزی خانگی
ــاوت  ــتاندارد تف ــگ ی اس ــوزی خان ــک جک ــاخت ی س
چندانــی بــا ســاخت جکــوزی مجموعــه هــای ورزشــی 
نــدارد. امــا در ســاخت جکــوزی هــای خانگــی توجــه 
بــه ایــن نکتــه کــه جکــوزی بــر روی زمیــن یــا بــر روی 
ــروری  ــود ض ــی ش ــاخته م ــر س ــات دیگ ــقف طبق س
اســت. در صورتــی کــه جکــوزی بر روی ســقف ســاخته 
ــازه  ــه س ــود ک ــل ش ــان حاص ــن اطمین ــد ای ــود بای ش
ــته  ــر از آب را داش ــوزی پ ــل وزن جک ــاختمانی تحم س
باشــد در غیــر ایــن صــورت ضــروری اســت کــه بــرای 

ســازه هــا مقــاوم ســازی انجــام شــود.
جکوزی چوبی

ایــن مــدل از جکوزیهــا بــه عنــوان جکوزیهــای خانگــی 
شــناخته شــده و معمــوال در ظرفیــت هــای ۲ تــا 
ــوع از  ــن ن ــی ای ــوند. طراح ــی ش ــاخته م ــر س ۳ نف
ــود و  ــی ش ــام م ــره ای انج ــورت دای ــه ص ــا ب جکوزیه

دارای نیمکــت بــرای نشســتن بــوده و از جــت پمــپ 
ــی  ــتم گرمایش ــط دارای سیس ــتند و فق ــودار نیس برخ

می باشــند.
جکوزیهــای چوبــی در دهــه ۷۰ میــالدی بــه اوج 
ــای  ــا روش ه ــروزه ب ــیدند و ام ــود رس ــت خ محبوبی
مــدرن ســاختمانی جایگزیــن شــده انــد و بــرای 
ــوب  ــرو و چ ــت س ــوب درخ ــب از چ ــاخت آن اغل س

ــود. ــی ش ــتفاده م ــز اس ــای قرم ه
جکوزی بتنی

ــتند  ــه هس ــای تغییریافت ــز مدله ــی ج ــای بتن جکوزیه
ــی  ــنا م ــتخرهای ش ــر اس ــز تغییرناپذی ــوال ج ــه معم ک
باشــند. ایــن نــوع از حوضچــه هــا نیازمنــد بــه 
ــی و  ــه کش ــدی، لول ــور بن ــزی، آرمات ــن ری ــی بت طراح
طراحــی مــی باشــند و بــرای آنهــا بایــد قســمت هــای 
تاسیســاتی همچــون موتورخانــه بــرای تصفیــه و گــرم 

ــرد. ــرار گی ــن آب مدنظــر ق ک
 طراحــی جکوزیهــای بتنــی بســیار متنــوع مــی باشــد 
و هــر طراحــی و شــکلی بــرای ایــن نــوع سیســتم هــا 
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قابــل اجــرا و پیــاده ســازی اســت.
دستگاههای مدرن جکوزی

ایــن دســتگاه هــا جدیدتریــن مــدل جکوزی هــا هســتند 
و از قابلیتهــای متنوعــی برخــودار هســتند. ایــن نــوع 
از دســتگاه هــای جکــوزی قابــل حمــل هســتند و بــر 
ــازی در  ــاده س ــب و پی ــل نص ــما قاب ــاز ش ــاس نی اس
روی پشــت بــام، حمــام، بالکــن و … مــی باشــند. ایــن 
ــد  ــه ندارن ــه تاسیســات و موتورخان ــاز ب دســتگاهها نی
ــم از  ــات اع ــام عملی ــرق تم ــروی ب ــتفاده از نی ــا اس و ب
ــه را درون  ــاژ و تصفی ــردش آب و  پمپ ــردن، گ ــرم ک گ
خــود انجــام مــی دهنــد و فضــای کمتــری را اشــغال 

مــی کننــد.
اجزا تشکیل دهنده جکوزی

جکوزیهــا چــه از نوع فایبــرگالس و چه از نوع اســتخری 
باشــند بــه طــور کلــی شــامل اجزائــی همچــون لولــه و 
اتصــاالت، مبــدل حرارتــی تزریقــی و پمپ جتــی، فیلتر 

تصفیــه آب، ســری جــت و نورپــردازی اســت.
اجــزا ذکــر شــده در نــوع فایبــرگالس در زیــر آن تعبیــه 
مــی شــود. در جکــوزی اســتخری ایــن تجهیــزات هــم 
ــورد  ــاختمانی م ــح س ــان مصال ــم در می ــرکار ه در زی
اســتفاده تعبیــه و پنهــان مــی شــود. پــس از راه 
انــدازی جکــوزی، اســتخر آن پــر از آب مــی شــود و آب 
از طریــق مکنــده هــا بــه درون لولــه جریــان مــی یابــد 
ــده و  ــش درآم ــه چرخ ــی ب ــدل حرارت ــراف مب و در اط
پــس از گــرم شــدن از طریــق پمــپ تزریقــی و جتــی 

ــده مــی شــود. ــه داخــل ســینک بازگردان ب
ــته  ــای بس ــط ه ــم در محی ــرگالس ه ــای فایب جکوزه
ماننــد حمــام و هــم در محیــط هــای بــاز ماننــد حیــاط 
ــب و راه  ــرای نص ــتند. ب ــتفاده هس ــل اس ــوت قاب خل
انــدازی ایــن نــوع از جکــوزی هــا در فضــای بــاز ماننــد 
حیــاط خانــه نیــاز اســت کــه زیــر ســازی بــه صــورت 
ــپس  ــود و س ــام ش ــیمان کاری انج ــا س ــک و ی موزائی

بــرای نصــب جکــوزی اقــدام شــود.
ــدارد و  ــادی ن ــق زی ــوزی حجــم و عم ــه جک از آنجــا ک
ــاخت  ــت در س ــم اس ــیار ک ــز بس ــار آب در آن نی فش
ــود و اســتفاده از  ــزی نخواهــد ب ــن ری ــه بت ــاز ب آن نی
متریالــی ماننــد آجــر بــرای ســاخت آن مناســب اســت.

ــام  ــامل انج ــتخری ش ــوزی اس ــاخت جک ــل س مراح
ــی و ســیمان  ــر، آجــر چین ــه مگ زیرســازی، اجــرای الی
کاری روی آجرهــا، عایــق کاری، اتصــاالت و اجــزای 

ــت. ــری اس ــی کاری و درزگی ــات، کاش تاسیس
ابعاد وان جکوزی

ــا دارای ویژگــی هــا، طــرح و  از آنجــا کــه وان جکوزیه
ــرای انتخــاب وان  قابلیــت هــای مختلفــی هســتند ب
جکــوزی مهمتریــن رکــن انــدازه ســاختار وان جکــوزی 
اســت کــه مــی بایســت بــا توجــه بــه محیــط کــه قــرار 
اســت جکــوزی در آن نصــب شــود شــکل مناســب و 
انــدازه آن انتخــاب شــود. جکــوز هــا بــه صــورت کلــی 
ــی و  ــتطیلی، مربع ــه دار )مس ــه دار و زاوی ــورت لب بص
ســایر اشــکال لبــه دار دیگــر( و یــا بــه صــورت بــدون 
ــا اشــکالی بــه  لبــه و بــدون زاویــه )بیضــی، گــرد( و ب

ایــن خصوصیــت طراحــی و ســاخته مــی شــوند.
انواع ابعاد معمول و استاندار وان جکوزیها

بــه صــورت کلــی وان جکوزیهــا در انــدازه هــای معمول 
و اســتاندارد تولیــد و مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرند.
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